
 
 
 

 شرح ألفية الحافظ العراقي
 

 لفضيلة الشيخ الدكتور
 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           
 مسجد أاب اخليل املكان:  اتريخ احملاضرة:

 
     



 
 

 
 

2 

 2 شرح ألفية احلافظ العراقي

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 (41ي )العراقالحافظ  ألفيةشرح 
 ( الكشط والمحو والضرب -التصحيح والتمريض وهو التضبيب  - )تخريج الساقط

 الشيخ/ عبد الكريم الخضير 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 سم.

 وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين
 :-مه هللارح-قال 

 تخريج الساقط
 للحبببببببب السبببببببباقط و ببببببببو اويكتببببببببب 

 خبببببر سببببب ر ولبببببيكنآمبببببا لبببببم يكبببببن 
 للسببببنط مببببن حيبببب  سببببنط وخببببرجن  
 و زد رجعبببببباأكتببببببب صبببببب  اوبعببببببده 

 صبببببببببب ألاوفيبببببببببه لبببببببببب  ول يبببببببببر 
 ولعيبببببببببببباض:   تخببببببببببببر     بببببببببببببب

 

 ليمببببببببببين يلحبببببببببب ا إلببببببببببىحاشببببببببببية  
بببببببألسببببببب ور الفبببببببو  و   نعلبببببببى فحس 
ببببببب  وقيببببببب : صببببببب  بخبببببببط لبببببببه امنع ف 

 معببببببا لكلمببببببة لببببببم تسببببببنطاو كببببببرر أ
 لمحببببببببببب اخبببببببببببر  بوسبببببببببببط كلمبببببببببببة 

 أو صبببببببححن لخبببببببو  لبببببببب  وأ ببببببببي
 

 ، وعلى آله وأصحابه أجمعين.وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين
المقابلة بعد  -اأيض  –وضبط الحديث ذكر  ،كتابة الحديث ،آداب الكتابة -تعالى رحمه هللا-لما ذكر الناظم 

، اأو زيادة، فالنقص يسمى سقط   ،أو أسطر ،ي أثناء هذه المقابلة يتضح أمور للناسخ إما نقص كلماتالكتابة، وف
 .اوكتابته تسمى لحق  

 يقول: كيف يخرج الساقط؟
-تعالىرحمه هللا -قال  ،أو أسطر ،أو جمل ،وعورض على أصله وجد فيه أسقاط لكلمات ،كتاب لما كتب قوبل

: 
 ويكتببببببببب السبببببببباقط و ببببببببو اللحبببببببب  

 

 حاشبببببببببية إلبببببببببى اليمبببببببببين يلحببببببببب  
 

أو جملة سقطت، أو سطر سقط، أو أسطر سقطت تخرج لها، بمعنى أن  ،يعني تخرج لهذا الساقط كلمة سقطت
 ،أو جملة ،ط يوجد بينهما، سواء  كان مثلما قلنا: كلمةق  تجعل في موضعها من السطر بين الكلمتين التي هذا الس  

لتكتب  امن أسفل بين الكلمتين يرتفع إلى أعلى ثم ينعطف يمين   اط  أو سطر، أو أسطر، تخرج لها بأن تنشئ خ
 ن الصفحة، يقول:هذا الساقط في الجهة اليمنى م

 ويكتببببببببب السبببببببباقط و ببببببببو اللحبببببببب  
 

 حاشبببببببببية إلبببببببببى اليمبببببببببين يلحببببببببب  
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

وفراغ من جهة اليسار،  ،وفراغ من جهة اليمني ،يعني تبدأ باليمين ما تبدأ بالشمال؛ ألن الصفحة فيها بياض
تكتب إلى اليمين لماذا؟ الحتمال أن يوجد سقط آخر، فتضطر إلى كتابته في جهة اليسار، لماذا ال يكون اللحق 

ثم بعد ذلك إن تبين سقط آخر يكتب إلى جهة اليمين؟ يعني لو  ،يكتب في جهة اليسار -السقط األول-األول 
أو لم يسقط، لماذا؟  ،سقط ثان ن سواء  صل أن تكتب إلى جهة اليميكان هذا السقط في السطر في موضعين األ
فإن كتبت  سقط ثان   فيضيع بين األوراق، األمر الثاني أنه إذا وجد ،ألن اليسار عرضة، عرضة للتجليد مثال  

إشكال، يعني لن تلتقي هذه التخريجات لكن إن كتبت األول في  هوالثاني في الشمال ما في ،األول في اليمين
 ،التقت رؤوسهماف إلى جهة الشمال، ثم الثاني إلى جهة اليمين، فإذا كانا متقاربين والمنعط ،الشمال خرجت له

فيظن أنه تضبيب على هاتين الكلمتين، تضبيب على ما سيأتي في التصحيح والتمريض إلى آخره، على حسب 
 ،الثانية وجدت في الجهة اليمين سواء  هذا هو األصل أن تكتب الحاشية  اختالف المقاصد منه، على كل حال
 سقط، تخريج ثان لسقط آخر يكتب إلى جهة اليسار.لأو لم توجد، إن وجدت حاشية ثانية 

 يقول:
................................... 
 مببا لببم يكببن آخببر سبب ر ...........

 

 حاشبببببببببية إلبببببببببى اليمبببببببببين يلحببببببببب  
................................... 

أن يكون فيه سقط آخر، وكل ما قرب كتابة اللحق والسقط من موضعه  إذا كان هذا السقط في آخر السطر أمنا
منه، بينما لو خرجنا له إلى جهة اليمين  اوخرجنا له إلى جهة اليسار صار قريب   ،فهو أولى، إذا كان آخر السطر

 عنه. اصار بعيد  
 مبببببا لبببببم يكبببببن آخبببببر سببببب ر ولبببببيكن

 

 لفببببببببببببببببببببببو  ...................... 
 

جت أتيت بخط بين الكلمتين موضع السقط، ارتفعت به إلى جهة العلو بحيث نت اآلن خر  تكون الكتابة لفوق، أ
أو إلى جهة الشمال على حسب ما يراد كتابته إما  ،يتجاوز الحرف األخير من الكلمة ثم تعطفه إلى جهة اليمين

ما شماال   ،ايمين   فإن كتبته إلى  ،أو أصبعين ،ا، والحاشية أصبع  كامال   اقد يكون السقط سطر   "وليكن لفو " وا 
، فأين تكتبه إذا اآخر   اأو الذي يليه سقط   ،د في السطر الذي يليهالصفحة، احتمال أن يور أسفل وصل إلى آخر 

ذا وجد سقط آخر فاكتبه نازال  اكنت استوعبت حاشية الصفحة اليمنى؟ فاكتب إلى فوق صاعد   بحيث ال تلتقي  ، وا 
ا كثيرة في كتب أهل العلم المخطوطة، يعني عندهم تفنن في الكتابات، والعجم األسقاط، وتجدون األمثلة على هذ

، امتعبة في القراءة جد  ، غاية في التفنن لكنها متعبة في القراءةون الكتب يطبعونها على طرق، يعني حينما يطبع
ذا وجد مع الوضوح شيء مما يش على قراءة هذا  جع القارئ فالمقصود الوضوح بحيث ال يلتبس على القارئ، وا 

ولذا تجدون الكتب المطبوعة بالمطابع التي تعتني  ؛أو جودة تنظيم وترتيب هذا طيب ،من جودة خط المكتوب
وحسن الحروف تجدونها تقرأ أكثر من الكتب التي ال عناية  ،وجودة الورق  ،وعالمات الترقيم ،بالتنظيم والترتيب

ع على اإلطالق، لكن ما طبع فيها، يعني القراء من طالب لها بذلك، يعني مثل طبعة بوالق هي أصح المطاب
بل  ،ب العلمال تجعل فرصة لطال ، بحيثاالعلم المعاصرين قد ال يطيقون القراءة فيها؛ ألنها مرصوصة رص  

ين وقف عليه، يأخذ أبعضهم ال يستطيع أن يقرأ بها إال ومعه مسطرة؛ ألنه إذا رفع رأسه ضاع المقروء ما يدري 
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أو مطبعة منير، أو مطبعة المنار، أو  ،ويقرأ، بينما الكتب التي طبعت في مطبعة دار الكتب المصريةمسطرة 
والتلوين، يعني يسهل على طالب العلم  ،والتنظيم ،والترتيب ،غيرها من المطابع التي لها عناية في جودة الحرف

كثير، دعونا من أو تفسير ابن  ،ي أن يقرأ في تفسير القرطبي، لكن يصعب عليه أن يقرأ في تفسير الطبر 
الطبعات الجديدة، لكن الكالم على الطبعات المعتمدة األصلية، الطبري طبع في بوالق، لكن طبعة يعني متعبة 

أو  ،أو قبل ستين ،لطالب العلم المعاصرين؛ ألنهم ما عانوا ما هو أشد منها، لكن طالب العلم قبل نصف قرن 
ر فتح عندهم مطبعة بوالق؛ ألنها بالنسبة للمخطوطات ممتازة، لكن لما زوقت أو ثمانين سنة اآلن صا ،سبعين

الطبعات القديمة سواء   الكتب من ورتبت صار طالب العلم ما يطيقون القراءة في ،ونظمت ،الكتابة والطباعة
 غيرها من المطابع القديمة. وأ ،أو الكستلية ،أو الميمنية ،كانت بوالق
يعني يصعب تخريص بعضها من بعض، يعني لو  ،بعض الطباعات عليها حواشتجد  "لفو  "هنا يقول: 

يعني يصعب على طالب العلم  ،أو خمسة ،رجعت إلى شرح فتح ابن القدير البن الهمام وجدت عليه أربعة كتب
 ويعرف هذا الكتاب من هذا الكتاب، أما الكتب المطبوعة عند ،ما له عناية بالطبعات القديمة أن يتخلص ذيال

 اكأنه حية، وسطر   اأو ما قرب منها تجدون الشيء العجب في التفنن تجد سطر   ،أو أكثر ،العجم قبل مائة سنة
من الموجود عندنا، شيء، قراءة صعبة، أسطر  النا كتاب   حضرهذه موجودة يعني، ولو واحد ي كأنه نخلة،

أن مثل هذا يشتت ذهن القارئ، يعني وطالعة من اليمين واليسار، صحيح أنه تفنن هذا، لكن يبقى  ،متداخلة
 الذهن.هذا التفنن لكنه يشتت حيث بقدر ما يجذبه من 

، السقط األول يكتب لفوق، لماذا؟ ألنه قد تحتاج الحاشية مرة ثانية فتكتب إلى أسفل، "وليكن لفو  "هنا يقول: 
 ين تضع الحاشية؟أ؛ واحتجت مرة ثانية ،لكن لو كتبت من أول األمر إلى أسفل

 ........................ ولببببببببببيكن..
 وخببببرجن للسببببنط مببببن حيبببب  سببببنط

 

 لفببببببو  والسبببببب ور أعلببببببى فحسببببببن 
................................... 

إلى جهة األعلى بين الكلمتين  ان التخريج أن تنشئ خط  إ :وقلنا ،يعني في موضعه، ضع التخريج في موضعه
ما شماال   ،إن كانت الكتابة في جهة اليمين اإما يمين   ثم بعد ذلك ينعطف قليال   ،الذي هو موضع السقط إن  وا 

ون في إشارات ر ما ت مجرد انعطافة يسيرة، يعني مثل له" ا"من حي  سنط منع ف   كانت الكتابة في جهة الشمال
 ، مجرد انعطاف.فقط، اوما كانوا يستعملون سهم   ..،اإلشارة ترون  االمرور إذا كان الخط ينعطف يمين  

بببببب  ...................................  لببببببه وقيبببببب : صبببببب  بخببببببط امنع ف 
  

وقيل: صل بخط، يعني من موضع السقط أوجد هذا الخط الصاعد ثم بعد ذلك مل به إلى جهة اليمين إن أردت 
 طويال   االكتابة في جهة اليمين ال مجرد انعطاف، إنما استمر في هذا الخط إلى موضع السقط، يعني ُخط خط  

وأردت أن تكتب فوق السطر  ،الشمالامتألت الحواشي اليمين و تصل إلى موضع الكتابة، وعلى هذا لو إلى أن 
 "وقي : ص  بخط"، وتستمر به إلى أن تصل في الصفحة، فوق في أعلى الصفحة تأتي بالخط المنعطف هكذا

ذا كثرت األسقاط تشوه الكتاب ،لكن مثل هذا ال شك أنه يشوه بالكتب  ،رئ، إنما يكفي باالنعطافوتشتت القا ،وا 
يعني إذا انتهيت من كتابة السقط اكتب  "وقي : ص  بخط، وبعده اكتب ص "بهذا كله األرقام واآلن استبدل 
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حاء كاملة، لماذا؟ ألنه يخشى أن تقرأ مع الكالم، وقد تكون في موضعها  "صح"كلمة صح، وال تكتبها كاملة 
على هذا ال أو تتميم للكالم، و  ،مة صح، فال يدرى هل هي تصحيحمناسبة، يعني لها معنى في هذا الموضع كل

 واقطع الحاء، ـحـ(صتكمل الحاء، اكتب صح )
 وبعبببببده الكتبببببب صببببب  أو زد رجعببببببا

 

 ................................... 
 فهو تصحيح ومراجعة في الوقت نفسه.يعني مع صح رجع؛ ألن هذا تصحيح ناشئ عن مراجعة، 

 ..... أو زد رجعببببببببببببببببا..............
 

 أو كبببببرر الكلمبببببة لبببببم تسبببببنط معبببببا 
 

 (،785) رقم خمسمائة وسبع وثمانين :أنت افترض في السطر الذي معنا
 وبعببببببده اكتببببببب صبببببب  أو زد رجعببببببا

 

 ................................... 
ن كتبت ر "صح" ، سقطت هذه الكلمة، خرج لها، وقل: اكتبسقط من هذا البيت صح، أو اكتب ع معها فهو ج، وا 

يعني كما سقط عندنا اكتب، يقول: اكتب، في الحاشية إذا خرجت كرر الكلمة التي لم  "أو كرر الكلمة"أكمل 
لم وقبل صح لتكتب في الحاشية السقط اكتب، وتكتب معها الكلمة التي  ،تسقط، وبعده اكتب، خرج لها بعده

 تكتب الكلمتين، "كتبوبعده ا"، التي قبلها إيه اتكتبه مع   "وبعده اكتب"تسقط 
 أو كبببببرر الكلمبببببة لبببببم تسبببببنط معبببببا  ...................................

 

لماذا؟ نعم ألن بعض الكلمات يقصد تكرارها، وقد تكرر الكلمة  "وفيه لب "ط ة التي لم تسقمليعني كرر الك
وهي في  ،كررتهاوبعض الكلمات مكررة مرتين، فإذا  ،مرتين كما جاء في بعض النصوص، بعض األحاديث

، أو مكتوبة مرة واحدة ظننتها مكررة مرتين، ال شك أن هذا فيه اكتاب حديث ظننته من النص أنها مكررة ثالث  
 لبس:

 وفيبببببببببه لبببببببببب  ول يبببببببببر األصببببببببب 
 

 خبببببببببر    بوسبببببببببط كلمبببببببببة المحببببببببب  
 

نت أردت أن اإلشارة تبدأ بين الكلمتين، لكن أ ،اآلن السقط ساقط من األصل، واإللحاق له يكون بين الكلمتين
 ، أو قبلها؟ يقول:تفسر كلمة، هل تخرج لها بعدها

 .................. ول يبببببببر األصببببببب 
 

 خبببببببببر  بوسبببببببببط كلمبببببببببة المحببببببببب  
 

 ":بضب   "أنت تريد أن تفسر 
 ولعيبببببببببببباض:   تخببببببببببببر   ببببببببببببب  ب

 

 ................................... 
شرح كلمة ضبب، هل تخرج لها قبلها بينها وبين هنا الكلمة التي في البيت تسعة وثمانين وخمسمائة، تريد أن ت

من الباء األولى، تخرج لها، التخريج عرفناه، أنه إنشاء خط  ،أو تخرج لها بعدها؟ من وسطها "  تخر   بب"
هو موضع اللحق، في وسطها خرج، ال تخرج قبلها؛ لئال  أو لجهة الشمال الذي ،صاعد يميل إلى جهة اليمين

 بعدها كذلك، إنما خرج من وسطها: ، وال تخرجيظن أن المكتوب ساقط
 خبببببببببر  بوسبببببببببط كلمبببببببببة المحببببببببب   ...................................
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ي تكتب نسخة ثانية اللفظة كذا بدل هذا؛ ألنك غ، تبعلى هذه الكلمة، أو لبيان فرق نسخ مثال   اهذا إذا كان تعليق  
، لكن إذا خرجت من وسطها عرفنا أنك تريد أن وكذلك لو خرجت بعدها ،لو خرجت قبلها ظن أن هذا سقط،

 تعلق على هذه الكلمة.
 ولعيبببببببببببباض:   تخببببببببببببر   بببببببببببببب

 

 أو صببببببححن لخببببببو  لببببببب  وأ ب ببببببي 
 

ج منها؛ لئال يظن أن هناك سقط، يلتبس بتخريج السقط، ضبب عليها، هذه الكلمة تريد أن تشرحها ال تخر   
يشبهونها بالضبة التي تكون على، في القدح إذا والضبة إنما هي عبارة عن رأس صاد، رأس صاد، هذه ضبة 

واكتب  ،أو اليد إذا انكسرت تضبب يعني تجبر، هذه ضبة، رأس صاد، ضع عليها ضبة ,أو على القدم ,انكسر
 قبالتها ما تريد،

 أو صببببببححن لخببببببو  لببببببب  وأ ب ببببببي  ...................................
 

أو خرج من  ،أو ليست بصحيحة؟ ضع عليها ضبة ،حيحةهذه الكلمة أنت اآلن شككت فيها، هل هي ص
لك، هذا األصل، لكن إذا غلب على ظنك أن هذه  عني هكذا الموجود، واكتب ما يبدوواكتب كذا، ي ،أثنائها

نك أنها خطأ صححها في يقول: اآلن هذه الكلمة التي غلب على ظالكلمة خطأ، يقول: صححن لخوف لبس 
 ،وهجم بعضهم على التصحيح كيف تصحح؟مثل هذا، قاله بعض أهل العلم،  يعني رفض "وأ بي"صلب المتن 

ومعرفة العربية تجده يصحح، يهجم على الكلمة يظنها خطأ فيصححها، وهي  ،ال سيما من عنده حذق باألساليب
 في حقيقة األمر ليست بخطأ.

 "وأبي"ة منه، ولذلك قال: وهذه عجل ،ثم بعد ذلك ظهر أن الكالم صحيح مستقيم ،وصحح ،وكم من إنسان هجم
تعلق عليها بما تراه، وسيأتي في كيفية الرواية و  ،بقي الكلمة على ما هي عليهتُ يعني رفض مثل هذا التصرف 

من بة لما يقع خطأ في القرآن، ال بد خطأ مجزوم بكونه خطأ، أما بالنس ،في الرواية اأنك إذا وجدت خط  
 ،فقالوا: ترويه على الخطأ ،وى على الخطأ، أما في غيره من الكالمتصحيحه، هذا ما يروى على الخطأ، ما ير 

به يصحح، ويشار في حاشية الكتاب أن الصواب كذا،  اوتبين الصواب، ومنهم من يقول: إذا كان الخطأ مجزوم  
وفي األصل كذا، مع أن العجلة في مثل هذه األمور  ،الصواب ما أثبتناه ،أو يقال: التصويب ،كذا في األصل

على النسخ يقول لك: تجدون في الكتب المحققة بعد مقابلتها  لذلك ؛ن المحققين في أوهام كثيرةم اأوقعت كثير  
يصحح ويقول: أثبتنا  اكذا في األصل، والصواب كذا، ثم يتبين أن الذي في األصل هو الصواب، وأحيان  

 ،هو الصواب، وهذا كثير سببه العجلة والذي في األصل كذا، ثم بعد ذلك يتبين أن الذي في الحاشية ،الصواب
 واإلقدام على التصرف في الكتب، نعم.

 التصحي  والتمريض و و الت بيب
 لمعببببببببرضاوكتبببببببببوا صبببببببب  علببببببببى 

 تمببببببببد اومر ببببببببوا ف ببببببببببوا صبببببببباد  

 رسبببببببالل او  علن ببببببباو بببببببببوا فبببببببي 
 سببببماألاعنببببد ع بببب   اصبببباد   تببببب  ك  ي  

بببببب ن ننبببببب   إللشببببببك    يرت بببببباى ومعن 
 وفسببببببد اذي صبببببب  ورود  لببببببافببببببو  

 لخبببببوالياعصبببببر ألاوبع ببببب م فبببببي 
 ذ مببببببببباإكبببببببببذاك  اتبببببببببو م ت ببببببببببيب  
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 لتصبببببحي  بعبببببض يبببببو مايختصبببببر 
 

 نمببببببببببببا يميببببببببببببزه مببببببببببببن يف ببببببببببببما  و 
 

في مسألة التصحيح، عند تصحيح الخطأ: والتمريض كذلك، وهو التضبيب، التصحيح  -تعالى رحمه هللا-يقول 
ى الخطأ في ويشار إل ،إذا وجد خطأ يصحح، على خالف بينهم على ما سيأتي، هل يصحح في األصل

عليه، كما هو، ثم بعد ذلك أن يبقى ما في األصل على ما هو  األمانة تقتضي أن  أو العكس، واألصل  ،الحاشية
يشار في الحاشية إلى التصويب، لكن قد يكون النسخ كلها تتفق على هذا الخطأ، بما فيها النسخة التي بخط 

، ثم بعد ذلك في األصول كلها التي خرج منها ديث مامقابلة على نسخة المؤلف، في نقل حالمؤلف، أو نسخة 
تقرأ أنت في المغني، ونسخ المغني حتى الذي بخط  هذا الحديث وجد أن هذا الحديث المنقول فيه خطأ، فمثال  

والسنن، فتبحث عن هذا الحديث في  ،ابن قدامة، وبخط من نسخ من خطه حديث معزو إلى الصحيحين
إن هذا  :، وهي بخط المؤلف، هل نقولادر التي عزي إليها فتجد فيه كلمة خط  والسنن في المصا ،الصحيحين

ل منها نقعلى المصادر التي  االخطأ اعتماد  خطأ من النساخ؟ ما يمكن، هذا خطأ من المؤلف، فهل يصحح 
ذا كما والصواب ك ،بالحاشية أنه كذا في األصول بما فيها أصل المؤلفأو يبقى الخطأ كما هو ويشار  ؟الحديث

بقى الخطأ كما هو، المؤلف أراده هكذا، وينبه عليه بالحاشية، وقل مثل يُ  المصادر التي أحال إليها المؤلف؟ في
 ،وهم في رواية هذا الحديث، هل نصحح وهم الصحابي في الكتب؟ نصحح ،، يعني الصحابيهذا في األوهام

ال ما نصحح؟   -عليه الصالة والسالم-ابن عمر أن النبي ما نصحح، نبقيها كما هي، يعني هل نصحح وهم وا 
تزوج ميمونة وهو  -عليه الصالة والسالم-اعتمر في رجب؟ ال يجوز، أو نصحح وهم ابن عباس في أن النبي 

محرم؟ ال نستطيع، مع أننا نجزم أن الصواب خالفه، نبقيه كما هو ونشير إلى أن الصواب كذا، وأن عائشة 
 ونة وأبا رافع استدركوا على ابن عباس.وأن ميم ،استدركت على ابن عمر

  الب:     ذا يا شيخ و م في النن  والكتابة؟
 ال.

  الب: النن  والكتابة سليمة.
استثنوا من ذلك القرآن، هو الذي ال يحتمل، أنت اآلن رجعت  ذلك الكتابة إذا كانت بخط المصنف،، لكن كنعم

 ،وجدت الكلمة غير صحيحة ،حيحة، ورجعت إلى مسلموجدت الكلمة ليست صو  ،بين يديكإلى البخاري الذي 
ة في البخاري غير التي بيدك رجعت إلى السنن األربع وجدت الكلمة غير صحيحة، وما يدريك أنه في رواي

إلى أنت ورجعت  أتيت، "-صلى هللا عليه وسلم- وتبول في مسجد النبي الكالب تغدو، وتروح،كانت " صحيح:
استروحت إلى أنه من حيث الحكم ما يمكن تترك الكالب تبول، ثم جئت  اتبول، وأيض   ي بيدك ما فيهاتالنسخة ال

بالقلم ومسحته؛ ألنه ال يوجد في البخاري عندك، وهو موجود في كثير من األصول، فلعلك تهجم على ما تجزم 
 ة وندم؟!م من شخص هجم على كلم، كثم بعد ذلك تبين أن الصواب خالفه، في مثل هذا ال تستعجل ،بقطعه

يكون تجزم  اوقت آخر غير الوقت الذي انقدح في ذهنك هذا تبين لك وجهه، أحيان  لتها في يعني أنت لو تأم
 بأنها خطأ؛ ألنك قرأتها خطأ؛ ألنك قرأتها خطأ.
 وكتببببببببوا "صببببببب " علبببببببى المعبببببببرض

 

 للشبببببببببببك .......................... 
 



 
 

 
 

8 

 8 شرح ألفية احلافظ العراقي

من قراء الكتاب  اية، لكن شككت فيه، أو ظننت أن أحد  وقابلته عليه مرة ثان ،يعني أنت نقلت من كتاب أصل
 وأنها كذلك في األصل. ،؛ لتبين أنك واثق من هذه الكلمةيشك في هذه الكلمة، اكتب عليها صح

مرتضى، يعني محتمل،  اومعناها أيض   ،يعني من حيث النقل من األصل من المقابلة ومعن ى ارت ي" "إن نن   
 تمد على الكلمة، تمد" ا"ف ببوا صاد  ني ضعفوا هذه الكلمة مرضوا يع "ومر وا ف ببوا"

 وفسببببببد افببببببو  الببببببذي صبببببب  ورود    ...................................
 

ي األصول التي نقل ثابتة ف اوأيض   ،يعني اآلن هذه الكلمة ثابتة في األصل الذي نسخ منه الكتاب، وقوبل عليه
ا النص، هذا من حيث الورود صحيح، ما فيها أدنى إشكال، لكن من منها هذا النص، الذي نقل المؤلف منه هذ

حيث المعنى فاسد، أال يمكن أن يوجد مثل هذا؟ اآلن في صحيح البخاري كلمات من حيث العربية مشكلة، 
لكنها ثابتة من حيث الرواية، لكنها من حيث العربية مشكلة، يعني أشكلت على العلماء من أهل الحديث 

ال يمكن أن  اووفق بينها، وذكر الفروق وجد هناك ألفاظ   ،ما جمع روايات الصحيحاليونيني ل وغيرهم، لذلك
ج له هذه األلفاظ تمشي على قواعد العربية من وجهة نظره هو، قرأ الكتاب على ابن مالك صاحب األلفية، وخر  

إذا " :ل في كتاب األدب: بابيعني على لغة تميم، على لغة قريش، يعني على سبيل المثا ،إما على لغات أخرى 
: -صلى هللا عليه وسلم- قال النبي ،، المتن"إذا لم تستح فاصنع ما شئت"، كسرة، حاء مكسورة، .."لم تستح

نده ما ع ذيالقارئ ال ))فاصنع ما شئت((، بالياء ((..من كالم النبوة األولى إذا لم تستحي))إن مما أدرك الناس 
ولماذا ما جزمت تستحي؟ جزم البخاري في الترجمة، لكن في لم هذه تجزم،  ي يقول:غمعرفة بلغات العرب يب

؟ أنت ال بد أن تصحح، يا هذه يا هذه، ما يمكن تمشي على األمرين، فالترجمة على لغة ماذال ،المتن ما جزم
 "لم"أصلها بياءين فحذفت  "يستحيي"تميم، فيستحي عنده بياء واحدة عندهم، والحديث جاء على لغة قريش، 

، أنت اآلن إذا لم يكن عندك معرفة بهذه األمور ال بد أن تهجم على هذا فتصحح، ، وأبقت واحدةإحدى الياءين
ما الحديث؛إما الترجمة ومرة ما تعمل، ما هو بصحيح، فابن مالك حل  ،مرة تعمل "لمـ"هذا ما يمكن تأتي ب ، وا 

 ،وهو مطبوع "شواهد التصحيح والتوضيح على مشكالت الجامع الصحيح"إشكاالت كثيرة في كتاب أسماه 
ويحتاجه كل طالب علم؛ ألن فيه ألفاظ بالفعل من حيث العربية تشكل، يعني على ما درج عليه عموم  موجود،

 الناس، ألفاظ مشكلة لكن مع ذلك ابن مالك خرجها.
 عرض عليه اليونيني؟ي ذوا   ال ،ابتدأ التألي  ذي الب: من نفسه يا شيخ  و ال

 .لكل كلمة بشاهد من العربية"شواهد التصحيح والتوضيح" ويأتي ن، وصار يدو    ،هو عرض عليه اليونيني
 تمببببببببد اومر ببببببببوا ف ببببببببببوا صبببببببباد  

 

 فبببببو  البببببذي صببببب  ............... 
 

، ثم مع كلمات تجزم بأنها ليست بصحيحة اأحيان   أتيمن حيث المعنى، ت "وفسد اص  ورود  "من حيث الرواية 
 ا لها معنى.البحث والتحري تجده

 و بببببببببوا فبببببببي الن بببببببع والرسبببببببال
 

 ................................... 
فيكون  ،واالقتصار على التابعي ،أو بإسقاط الصحابي ،هند فيه سقط، إما بانقطاع في أثنائيعني تقرأ السند، الس

يضعون ضبة، عرفنا الضبة رأس صاد، وقد  -رساالأو إ اسواء  كان قطع  -، يضعون في موضع اإلسقاط مرسال  
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لينتبه القارئ  " ببوا في الن ع والرسال"، أو جملة يحتاج إلى تطويلها إذا كان ما يضبب عليه أكثر من كلمة
إلى أن في هذا الموضع خلل فيبحث عنه، ليعرف أن في هذا الكالم خلل، ما هذا الخلل، هل هو ناتج من 

 لسقط.رواية من أجل أن يتأكد يعني، ويبحث عن هذا اأو من أصل ال ،الناسخ
 و بببببببببوا فبببببببي الن بببببببع والرسبببببببال

 

 وبع ببببب م فبببببي األعصبببببر الخبببببوالي 
 

 وعند المتقدمين. ،يعني في الزمان المتقدم
  عنببببد ع بببب  األسببببما ايكتببببب صبببباد  

 

 كبببببببببذاك إذ مبببببببببا اتبببببببببو م ت ببببببببببيب   
 

وغيره،  ،كما هي عادة مسلم ،أربعة ،الثةإذا قال: حدثنا فالن وفالن، وفالن وفالن، ث "عند ع   األسماء"
، لماذا؟ ليعرف القارئ أن ايكتب ثالثة من الشيوخ، وقد يكتبه في أثناء اإلسناد، هؤالء الثالثة يكتب عليهم صاد  
حدثنا فالن عن فالن عن  :الكاتب متيقن من عطف الثالثة بعضهم على بعض؛ ألن بعض الناس درج لسانه

وهذا هو  ،الواو أصلها عن، فيصحح، فإذا كتب عليها صاد عرف أنها صحيحة فالن، فيقول لك: إذن هذه
 الموجود صحيح.

 عنببببد ع بببب  األسببببما ايكتببببب صبببباد  
 

 .................. اتبببببببو م ت ببببببببيب   
 

ة، فيظنها خلل في الكالم، فتعود على الكالم بنقيض قصد الذي وضعها، هو وضعها كأنها القارئ قد يظنها ضب  
، ا، لكنه كتب صاد، فيظنها القارئ تضبيب  "صح"، إذا خشي أن يصحح كتب "صح"ن يكتب تصحيح، األصل أ

، فيبحث عن هذا الخلل ليصححه، على كل حال إذا بحث سيصل إلى الحقيقة ال سيما إذا كانت لديه األهلية
 "كذاك إذ ما" اولن يغير من الواقع شيئ  

 يختصبببببر التصبببببحي  بعبببببض يبببببو م
 

نمببببببببببببا يميببببببببببببزه مببببببببببببن يف ببببببببببببم   وا 
 

ويقتصر على صاد، وهذه الصاد توهم أنه تضبيب، ما هو بتصحيح،  ،، وبعضهم يختصره"صح"لتصحيح كتابة ا
 "كذاك إذ ما"ة عبارة عن رأس صاد تضبيب؛ ألن الضب  

 يختصبببببر التصبببببحي  بعبببببض يبببببو م
 

 ................................... 
تضبيب؟ التضبيب في الغالب يكون في  التصحيح فيوقع في إيهام، هل هو تصحيح أوبعض الناس يختصر 

 ،فيقع الوهم محل خلل، والتصحيح عكسه،
نمببببببببببببا يميببببببببببببزه مببببببببببببن يف ببببببببببببم  ...................................  وا 

 

هو اإلشكال من الشخص الذي ال يفهم، أما الذي يفهم فال يمشي عليه مثل هذا،  الذي يفهم "يميزه من يف م"
ليه عنده، لكن اإلشكال فيمن ال يفهم، بحيث يلتبس ع واضحيح الصحيح صحيح، وما يحتاج إلى تصح

 يفهم ما يلتبس عليه مثل هذا، سم. التصحيح بالتضبيب، وأما الذي
 الكشط والمحو وال رب

 بعبببببببدلكتببببببباب ي  اومبببببببا يزيبببببببد فبببببببي 
 و  أ الحرو  خ  بببببببببباوصبببببببببله ببببببببببب

 اصببببببببببببببببببفر    ا  و نصبببببببببببببببببب  دار  و أ

 جبببببببودأ وب بببببببرب   اومحبببببببو   اكشببببببب    
 إلبببببىو كتبببببب    بببببم أمبببببع ع فبببببه 

 افبببببببي كببببببب  جانبببببببب وعلبببببببم سببببببب ر  
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 مببببببببا ك ببببببببر  سبببببببب وره إذا اسبببببببب ر  
 ول سببببببب ر  بببببببم مببببببباأب  مبببببببا أفببببببب
 د قبببببو ن مبببببا لبببببم ي ببببب ج  سبببببت  ا وأ

 

 تببببببببببى تكريببببببببببرهأن حببببببببببر  ا    و  وأ
 خببببببببر سبببببببب ر  ببببببببم مببببببببا تنببببببببدماآ
 و نحو مبببببببببا فبببببببببأل أو يوصببببببببب  أ

 

 ،هذا نقص ،قطلس  : الكشط الساقط نقص يجده الناسخ بعد المقابلة، الساقط، ا-تعالى رحمه هللا-نعم يقول الناظم 
 نقص -اأحيان  –والكشط والمحو والضرب للزائد من الكالم؛ ألنه إذا نسخ الكتاب ثم قابله على أصله يجد 

أو  ،يجد كلمات مكررة زائدة، الساقط يخرج له على ما تقدم، والزائد يكشط اأو أسطر، وأحيان   ،أو جمل ،كلمات
 أو ما أشبه ذلك، والمحو والضرب بالقلم. ،سكينو ب، أيمحى، ويضرب عليه، فالكشط الحك إما بالظفر

 يقول:
 مببببببببا يزيببببببببد فببببببببي الكتبببببببباب ي بعببببببببد

 

 ................................... 
تكتب مرتين،  ،تكرر كلمة ايكتب مرتين، وأحيان   ،كامال   ايكرر سطر   اأحيان   ..،إذا وجدت زيادة بعد المقابلة يعني
 ، وتجد زيادة.اني، حتى في المطبوعات يوجد، تجد سقط  وهذا موجود يع ،يكرر جملة اوأحيان  

 ومبببببببا يزيبببببببد فبببببببي الكتببببببباب يبعبببببببد
 

 ................................... 
بعد، بالمسح، يعني يزيد الناسخ في الكتاب الذي ينسخه إذا تبين بعد المقابلة زيادته يُ  ،ألنه ليس منه، ما يزيد

 ، أو ما أشبه ذلك.بسكين أو ،بالمحو، تمسحه بالقلم، أو يكشط بظفر
 ........................... ي بعببببببببببببد

 

 وب بببببببرب أجبببببببود اومحبببببببو   اكشببببببب    
 

يعني كأنها كلمة ليست في ر من أهل العلم؛ ألنه يورث تهمة، الكشط عرفنا أنه هو الحك، والحك يكرهه كثي
 الكتب المسروقة، تجد كتاب  في ا اتخلص منها، وهذا يوجد كثير  يأو ما أشبه ذلك ف ،صالحه، أو ال تخدم مذهبه

يعرض  اويباع في األسواق، وهذا يورث تهمة، يعني إذا وجدت كتاب   ،عليه ختم رسمي، يكشط يحك هذا الختم
وهذا كثير، ويوجد في الكتاب المستعمل  ،من مكتبة عامة ااتهم البائع، فإما أن يكون مسروق   افي السوق مكشوط  

يزيل الختم، وهذا هو التبديل الذي  ،ال يجوز بيعه، فيأتي من يريد بيعه فيكشطوالوقف  ،اهذا بكثرة، أو يكون وقف  
ما يعثر على كتب مكشوطة  اكثير  يعني الكتاب مسروق يكشط الختم،  ل، هذا في عموم الكتاب،يبوء بإثمه المبد   

ما موقف طالب العلم  في أثناء الكتاب، ما فطن له هذا، ا، ثم تجد ختم  اأو التي تليه ،في صفحة العنوان مثال  
رجاعه إلى مكانه مستحيل، يعني  ،وهو بأمس الحاجة إليه، يباع في األسواق ،اإذا وجد كتاب   وهو مكشوط، وا 

ال ما يشتري؟ محتاج لهذا  ؟أو من المغرب يشتري  ،أو من مصر ،كتاب جيء به من مكتبة عامة بالهند وا 
رجاعه إلى محله مستحيل، إن ما شريته أنت ال ما تشتري؟ ؟شراه غيرك، تشتري  الكتاب، وا   وا 

 ي باعه، وأنا يا شيخ ممن أوق  الكتاب ألجل م، لكن؟ذوال ،ي سرقهذيا شيخ ال ته الب: ذم
 معين. ال، الكتاب وقفه على مكان
 وينشر. ،ويبح  فيه ،وينرأ ، الب: من أج  يستفاد منه

 -اأيض  –ولهم  ،ند سماسرة الكتبوقف على مكتبة بمصر، أو على مسجد بمصر، أو بالهند، يعني سهل ع
ويكشط  ،ه لك، ويروح يأخذ من المكتبةحضر قال: سهل ن ،مجلدقص اون ،مندوبين يعني إذا وجد كتاب كامل
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انتقل  اوتعاون على انتشار مثل هذه الجريمة، إذ   ،ه في موضعه ال شك أن هذا حرام، ويبيعه، أما شراؤ الختم
جع رُ لو ترك بدون بيع، لو يحرق ما ، يعني اوصاحبه لن يرجعه قطع   ؟!يرجع هذا الكتاب إلى الهندمن  ابعيد  

 ،ويوجد شبهة ،ويستفيد منه ،إلى مكانه، ويوجد شبهة اآلن تجعل طالب العلم قد يستروح يميل إلى أنه يشتريه
في مصر قديمة موقوفة من مائة سنة،  -مثال  –وهي مسألة التحديث في المكتبات، مكتبة التحديث، مكتبة 

ويطالعون، كتب ما تناسبهم، طبعات قديمة، ويتلفونها مع  ،ويراجعون  ،وعوام ،وشباب ،وينتابها طالب
ومناسبة لشباب العصر،  ،واستبدالها بكتب جديدة ،ويقررون بيعها ،مجلس البلد االستعمال، فيجتمع المجلس مثال  

 وهذا موجود يعني رسمي هذا ما هو بسرقة.
منه يا شيخ اآلن توق  على المكتبا  العامة  بعا  نادر  يا شيخ وبنيمة   الب: م له يا شيخ أو قريب

ويشترى  ،أو الواق  الناظر أنه يباع  ذا بالنيمة التي يستحن ا الكتاب ، م يباع يرى إمام المسجد ،مرتفعة
 بدله يا شيخ.

 ذا تعطلت منافعه.والوقف ال يجوز بيعه إال إ ،ال يجوز تأخذه؛ ألنه وقفلالستعمال  اهو مادام صالح  
  الب: اآلن ما ينرأ.

 إذا تعطلت منافعه شيء، إذا تعطلت منافعه ال إشكال أنه يباع.
وقد توجد شبهة لمن أراد أن يشتري،  ،ي تحدثنا عنها موجودة في األقطارتعلى كل حال مسألة التحديث هذه ال

 لكن الغالب أنها كتب مسروقة.
  الب: ويشتري.

 هاه؟
  ذا يشتري؟ جد م  و  الب: لو 
وتجد في هذه التركة بعض هذه الكتب من غير قصد، وجودها من غير  ،وتركة ،تشتري مجموعة اهو أحيان  

، وقف على قبر، موقوف على جهة معينة، قد يكون الوقف باطال   قصد هذا سهل، اإلشكال أنه كتاب واحد مثال  
موقوف على الزاوية كذا التيجانية في بلد كتاب  امشكلة هذه، أيض   ؟نعمكتاب موقوف على قبر على ضريح، 

ال ما تشتري؟ هل نقول ،كذا، تشتري  إن الوقف باطل؛ ألنه ال يحقق الهدف الشرعي كما قرر شيخ اإلسالم  :وا 
قفه على مسجد، ننقله للمسجد، و قرب مصرف له؟ يعني وقف على ضريح نأمن الوقف، أو نقول: يصرف إلى 

، نسخ لى محل فيه سنة يستفيدون منه، ال سيما وأن الكتاب مثل البخاري مثال  قفه عو وقف على زاوية تيجانية، ن
إن الوقف من أصله باطل،  :وتكايا صوفية ما يستفيدون منها، هل نقول ،كثيرة موقوفة على أضرحة، وعلى زوايا

أن الورع مثل  نتفع به، وهذا أقرب مصرف له؟ وال شكوال أثر له، أو نقول: إنه ينقل إلى مكان يُ  ،فيمسح هذا
 هذا، لكن الوقف من أصله فيه خلل.

 وسلم. اللهم صل  



 
 

 
 

02 

 02 شرح ألفية احلافظ العراقي

ي كن  ذ م تع ل  منفعته، أنا ال ،أو أي أمر من أمور الوق  ،ا الب: يا شيخ لو أحد النا  أوق  له كتاب  
تصري  الوق ، لي الح  أني اآلن أنا صاحب الكتاب، تع ل  منفعته في المسجد  ذا، أننله إلى  أتولى م    

 مكتبة عامة، أو مسجد آخر، أو  الب علم.
 العلماء نصوا على أن الوقف إذا تعطلت منافعه ينقل، ينقل بحيث ينتفع منه.

  الب: ما يستأذن؟
خالص انتهى الحكم، شرعي هذا منته، مفروغ منه، لكن تقدير هذا األمر قد يختلف فيه، تعطلت منافعه؛ ألنك 

قين المسجد ما يدخله أحد، هذا ما هو بصحيح، هذا ال ينقل من أجل هذا، ما تفتحه للناس، مغلما تفتح الباب، 
وال  ،وييسر الوصول إليه، لكن إذا طرأ شيء خارج عن إرادتك، يعني جاء أمر من ولي األمر أن المساجد تغلق

 ءة.دخولها إال في أوقات الصالة، حينئذ  ينقل إلى مكان تتاح فيه القراوال يمكن طالب العلم من  ،تفتح
نما بحيث تمكن قراءتها،  ،يكون الضرب ليس بطمس كامل للكلمة اأيض  " وب رب أجود امحو  " ،..""وما يزيد وا 

يعني ما يكتفي باجتهادك أنك  ،والقارئ يعرف أنها زائدة بنفسه ،ليعرف أنها زائدة ؛أو خطين ،يضرب عليها بخط
واستطاع قراءتها عرف أنها زائدة،  ،إذا عرفها ورآهاليست زائدة، فهي : الناسخ؛ ألنه قد يشك، قد يقول لك أيها
 هذا الضرب لزيادتها. وأن  

 أو   اوصببببببببببله بببببببببببالحرو  خ  بببببببببب
 

 مبببببببع ع فبببببببه ..................... 
 

يعني من أوله إلى آخره، انفذ فيه حرف خط،  "ا"وصله بالحر  خ   ، أو تضرب، نعم تمحو ،يعني إما أن تكشط
"أو تجعل عليه شبه قوسين أن هذا زائد أو  ،من أول الزائد إلى آخرهن تجعل الخط يعني إما أ "أو   مع ع فه"

بالحرف "األصل وصله أو ال، و "وصله أو  "لسطر هذا الذي نقرأه يعني عندك وجدت في ا اكتب    م إلى"
هذا  "إلى"أنه زائد، و يعني ال يوجد باألصل، يعني "ال"، "إلى"، وفوق األلف "ال"اكتب فوق الباء  " هذا زائد،اخط  

يعني من هذا إلى هذا، من هذه البداية إلى تلك الغاية كله  "،من" "ال"الموضع انتهى الزائد، وبعضهم يكتب بدل 
وجملة مؤخرة جرت عادتهم على أن  ،الكاتب يقدم جملة على جملة، جملة مقدمة اال يوجد في األصل، أحيان  

 ،وميم فوق الجملة الثانية، يعني أن هذه مقدمة ،ميم، ميم فوق الجملة األولىأو يكتفون بال ،اومؤخر   ايكتبوا مقدم  
ي عليه الفروق، ذلو اإلخوان يحضرون الصحيح، صحيح البخاري الهذه مؤخرة، يعني إذا كتبت في أول..، و 

، ها أمثلة للحكط، فيوانتشرت فيها أمثلة كثيرة لمثل هذا، فيها أمثلة للسق   ،وغيرها، صورت اآلن ،طبعة السلطانية
، وبينهما "إلى"، وفي آخرها "ال"ولذلك تجد هذه الترجمة يكتب عليها  ؛فيها أمثلة للزائد، وفيها أمثلة كثيرة، يكتبون 

رموز، يعني هذه الترجمة ال توجد عند أصحاب هذه الرموز، ثم إلى، يعني في النهاية تكتب إلى، يعني إلى هذا 
 الموضع انتهى الزائد.

 ،ايعني تكتب في أول الجملة الزائدة صفر   "اوا   صفر  "الصفر صورته  "ا"وا   صفر   يعني قوس ر ""أو نص  دا
؟ ألنها خالية، امعنى صفر؟ هل هو النقطة؟ الدائرة، الصفر هو الدائرة، لماذا قالوا صفر   ما، اوفي آخرها صفر  

وهو النقطة والحروف التي  ،ستعملهليس في جوفها شيء، خالية، هذا هو الصفر األصلي، وأما الصفر الذي ن
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هي  افي البداية والنهاية كتب أرقام   -رحمه هللا-نستعملها على هذه الكيفية هذه هي األرقام الهندية، ابن كثير 
 لي المجلد األول. هات ،البداية والنهاية انظرعبارة عن أعمار، 

رقام الهندية للداللة على أعمار هؤالء من والمستعملة قال: كتبت األ ،موجودة عندناالكتب على هذه الهيئة 
 .نعماألرقام الهندية؟ هي المستعملة عندنا.  مااألنبياء وغيرهم، يقول: كتبتها باألرقام الهندية، 

قال: هو إبراهيم بن تارخ، يعني  -عليه وعلى نبينا الصالة والسالم-في قصة إبراهيم خليل الرحمن  -هو– قال
{ }و ا  ذ  ق ال  في القرآن:  ر  يم  أل ب يه  آز  ر ا    ،، آزر، كتب مائتين وخمسين باألرقام التي نستعملها[( سورة األنعام47)] إ ب 
 ،733شالخ  بنا ،767 عابر بنا ،732 فالغ ابن ،032 وغرا  بن ،032 ساروغ بنا ،871 ناحور بنابأرقامنا، 

 وقد كتابهم، في الكتاب أهل صن هذا يقول: ،-عليه السالم- نوح ابن ،622 سام بنا ،731 أرفخشذ بنا
 .بالهندي أسمائهم تحت أعمارهم على علمتأ 

 ذيأو هذه األرقام بالهندي، هي التي تستعملوها اآلن هندية، ليست هي العربية، والصفر ال ،فهذه الحروف
ي تيساوي الخمسة بالهندي هو الصفر الحقيقي العربي، والمغاربة يقولون: إن الحروف المستعملة عندهم ال

يستعملون األرقام  نسميها حروف أرقام إنجليزية هي العربية في األصل، ومازال المغاربة يستعملونها، والمشارقة
" يعني باألرقام الهندية وهي التي بالهندي أسمائهم تحت أعمارهم على علمتأ  وقدالهندية، وهنا قال ابن كثير: "

 نستعملها اآلن.
  الب: نكتب يا شيخ أج .

 تكتب؟ ماذا
  الب: األرقام بالنجليزية.

 العلماء يقولون: إن الخطأ المشهور خير من الصحيح المغمور.
 اأو نصبببببببببببببببببب  دار  وا   صببببببببببببببببببفر  

 

 ................................... 
 "ا"وعل  م س ر   يعني من البداية والنهاية "في ك  جانب" اوفي آخره صفر   ،ايعني تضع في أول الكالم صفر  

 ك ببببببببر  سبببببببب وره إذا مببببببببا اسبببببببب ر  
 

 ...............................أو   
 

وال سطر، الساقط الزائد عشرة أسطر، افترض  ،وال كلمتين ،يعني افترض أن الساقط عشرة أسطر، ليس بكلمة
ونصف دائرة، أو صفر وصفر،  ،، أو نصف دائرة"إلى" "،من"أن الزائد عشرة أسطر، هل تكون هذه العالمات 

وآخره، أما لو كتبت  ،أو في أول السطر ،وفي آخره ،وفي آخره، في أول السطر األول من الزائد ،في أول الكالم
وكالم كثير قد تنسى، قد ينسى القارئ أن هذا زائد، لكن إذا علمت على كل سطر  ،وفي آخره ،في أول الكالم
 سطر، ذكرته.

 "ا"وعلم س ر  قال: 
 إذا مببببببببا ك ببببببببر  سبببببببب وره اسبببببببب ر  

 

 ...................أو  ........... 
 وعلى آخره. ،الكالم ليعني علم على أو 

 إشار .  ع يا شيخ  الب: أو
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 هو؟ ما
 عند ك  س ر ص  فما بين النن تين خ أ.  الب: أنه إذا وجد

 هذا اصطالح خاص إذا بينه انتهى من عهدته.
ن" بعد المقابلة يحتاج إلى أن  واحدة فكتبها مرتين، المصحح كرر كلمة حر  أتى تكريره فأب  ما أول س ر" وا 

 وما الذي يبقى؟ ،يمسح واحدة من الكلمتين، ويبقي واحدة، فما الذي يمسح
  الب: األولى.

والثانية في أول سطر امسح األولى، لماذا؟ ألن المحافظة على نظافة أوائل  ،هو إن كانت األولى في آخر سطر
واألولى قبلها امسح  ،ذا كانت الثانية في نهاية السطراألسطر أولى من المحافظة على نظافة نهاية األسطر، إ

 األولى؛ ألن البدايات والنهايات يطلب نظافتها، عندهم، عند الكتاب.
ن حر  أتى تكريره"  "وا 

 فبببببببأب  مبببببببا أول سببببببب ر  بببببببم مبببببببا
  

 آخببببببر سبببببب ر ..................... 
 

 " م ما"، نعم اون آخر السطر نظيف  ولى ليكيعني حافظ على أول السطر، إن كانتا في آخر السطر فامسح األ
 آخببببببببر سبببببببب ر  ببببببببم مببببببببا تنببببببببدما  ...................................

 

 " م ما"لمتان متجاورتان في أثناء السطر توجد الك
................................... 

 

 آخببببببببر سبببببببب ر  ببببببببم مببببببببا تنببببببببدما 
 

 " م ما آخر س ر" ظة على أوائل األسطرمحاف "ما أول س ر"أبق  يعني ألنه يقول: فأبق، " م ما تندما"
الطبيعي، يعني الخطأ  اصحيح، يعني في مكانه أبق ما تقدم، لماذا؟ ألنه ا" م ما تندم"محافظة على أواخرها 

ال الثانية؟ الخطأ الثانية فتمسح ،األولى  أو تكشط الثانية. ،أو تمحو ،وا 
منهما؛ ألن الكاتب قد يكتب هذه الكلمة يتأنق في  معنى استجد؟ يعني أبق الجيد ما " م ما تندما أو استجد"

 ح للقارئ تختار منهما األجود.والوضو  ،والثانية ال يهتم لها، فتبقي أجودهما في الصورة ،كتابتها
 أو اسبببببتجد قبببببو ن مبببببا لبببببم ي ببببب 

 

 ................................... 
وزيد مضاف إليه، وكررت زيد مرتين  ،مضاف غالم زيد، غالم :متضايفين، مثال   تيعني وجد "ما لم ي    "

، غالم غالم زيد، فتمسح واحدة "غالم"تمسح األولى لتفصل بين المضاف والمضاف إليه؟ ما يصلح، ولو كررت 
 من غالم مكرر، تمسح الثانية، تفصيل بين المتضايفين؟ امسح األولى ليبقى المتضايفان متالصقين.

يعني ما لم يقصد في الكالم الفصل  ،صفته تليه مباشرة  بقى الموصوف يعني ت "قو ن ما لم ي   أو يوص "
 كما في قول الشاعر:بين المتضايفين، 

 مببن اببببن أبببي شبببيخ األبببا    البببب  ...................................
 

 رر مثل هذا، هذا مقصود أن يفصل بين المضاف والمضاف إليه.بعض الناس لو كُ 
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"أو سح الكلمة األولى التي هي األصل ولو اقتضى األمر م ،مالصقة للموصوف فتجعل الصفة "أو يوص "
كلمة األخرى وكل ما له علقة بال ،واجمع بين الموصوف مع صفته ،يعني اجمع بين المتضايفين نحو ما فأل "

 ال تفرق بينهما، نعم؟
 ... الب:...

خطأ من غير مراجعة أصل، يكتب عليها كما ال، هذه إذا، مثل ما قلنا في التصحيح، يعني غلب على ظنه أنه 
ويغلب على ظنه أن  ،في الكتب يعني يقرأها عالم بارعووجدت هذه الكلمة  ،قالوا كذا، يعني كذا في األصل، كذا

ن وضع  ،أو ليس لها معنى ،هذه الكلمة زائدة أو في غير موضعها يكتب عليها كذا، يعني كذا في األصل، وا 
 مخرج. ابما يراه أيض   اعلق عليها تعليق  و  ،أو رقم ،عليها عالمة
 ... الب:...

 يقول كذا، والذي يظهر أن الثانية زائدة. ، وال شيءال، ما يضرب على زيادة
 ... الب:...

إال بإذنهم، ال يتعرض له بشيء، ال يجوز أن يتصرف في كتب الناس إال إذا عرف أن صاحبه يفرح بمثل هذا، 
تتمنى أن يوجد خط هذا الشيخ في كتابك؛ ألن بعض الخطوط تزيد الكتب  وأنت ،يعني شيخ استعار كتابك

ولو كلمة واحدة، تضاعفت  ،خط الشيخ أحمد شاكر على كتاب قيمة، يعني اآلن في أسواق الكتب لو وجد مثال  
نور أو ما أشبه ذلك، أو واحد من المعروفين المشهورين، ال شك أنها هذا  ،قيمة الكتاب، أو وجد خط األلباني
 للكتاب عند الوراقين، يزيده قيمة.

 .... الب:..
 هو؟ ما

 ... الب:...
ما أن يلصق على كتاب ،ال، هذا أكتبه في ورقة لهجم  لين؛ ألنه لو ترك مثل هذا المجال؛أو يسلم للمسئو  ،وا 

 وغير األهل، فسد الباب بالكلية هذا هو األصل. ،على الكتب األهل
 .وهللا أعلم

 .وعلى آله وصحبه أجمعين ،ارك على عبده ورسوله نبينا محمدوصلى هللا وسلم وب


